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Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
Leden 2020

roč. XXIV

č. 1

8Kč

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na přelomu roku, tak jako v minulých letech a k
příležitosti začátku nového roku promluvil. Začínáme rok s dvěma dvacítkami, rok 2020.
Každý od nového roku něco očekává. V tomto období bilancujeme, co se
nám v tom minulém roce podařilo a jestli se nám splnila všechna předsevzetí, která si určitě každý vytyčil a dáváme si nové závazky a cíle na
rok následující. Tento rok může být tak trochu magický s dvěma dvacítkami. Co si asi můžeme do nového roku přát? V našem městě je potřeba
ještě mnoho vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Využívám této příležitosti
poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a měrou přispěli k rozvoji
města a k obohacení jeho kulturního i duchovního života.
Drazí občané, dovolte mi, abych Vám upřímně z celého srdce do nového
roku popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a jak osobních, tak i pracovních úspěchů.
Upřímně Vám ještě jednou z celého srdce přeji, aby byl nový rok opět o
něco lepší než ten minulý.
starosta Jiří Kamp

Milí čtenáři,
rádi bychom i my vám popřáli hezký rok 2020.
Přejeme nám všem, aby byl nový rok především
zdravý a vděčný. Abychom ocenili i zdánlivé samozřejmosti v našich životech. Například abychom si
vážili doby i místa, do kterých jsme se narodili a
hýčkali si okamžiky klidu, míru i dostatku. Abychom si kromě svých životů vážili i životů druhých,
a tak abychom třeba kromě svých snů, pomáhali
plnit i sny ostatních. Přejeme nám všem, aby náš
rok 2020 byl méně o já a více o pomocných rukou,
abychom přijímali i dávali, abychom milovali,
zkrátka abychom žili – naplno a s vděčností.
A protože se každodenní život skládá z drobností,
přejeme nám všem, aby i Zlatý roh byl takovouto
drobností, která vám zpříjemní dny a která vám
kromě informací přinese i radostné a pohodové
okamžiky v roce 2020.
S úctou a poděkováním všem čtenářům i přispěvatelům za uplynulý rok.
Vaše redakce Zlatého rohu
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PŘIPRAVUJE SE

Za nejlepší zelňačkou
na Olšanku
Postní doba po svátcích je
opět tady a na řadu přicházejí tradiční zimní jídla a
suroviny. V našich končinách nemůžeme opomenout moc kyselého zelí, a
tak se třeba už 11. ledna
2020 můžeme inspirovat,
jak uvařit výbornou nebo
neobvyklou zelňačku. A to
přímo na svahu, protože
kolem desáté hodiny dopoledne vypukne již 14. ročník tradičního klání o nejlepší zelňačku na Olšance.
Čistě amatérská soutěž se
koná každoročně pod širým nebem v prostoru

chatkového tábora přímo
pod sjezdovkou.
Chcete-li se pochlubit svým
osobitým receptem a zažít
neopakovatelnou atmosféru, můžete se přihlásit na
internetových
stránkách
chaty Olšanka. Vítězný
recept nemusí být zrovna
exotický; stačí, že věříte
vlastnímu postupu. Pořadatel Honza Matoušek prozradil, že „většinou jde o
více či méně tradičnější
recepty, i když už tu byla
například i zelňačka se
švestkami a jiné“.
Soutěžící neplatí žádné
startovné, stačí si donést

kotlík, popřípadě vařič a
vlastní ingredience.
Všichni účastníci získají
pamětní medaile. Kromě
toho tříčlenná porota složena z jednoho profesionálního kuchaře a dvou
amatérů zvolí a ocení i
autory vítězné zelňačky.

Získat můžete i cenu diváků. Dorazit tak můžete
jednak jako účastník, ale
také třeba jenom jako divák. Čeká na vás spousta
ochutnávání a především
den v dobré společnosti.
(red)

Poklad Inků čeká
Dne 25. ledna 2020 pořádá
Staré Město zájezd do Brna
na světovou výstavu Poklad Inků.
Výstava vznikla pod záštitou peruánské vlády a
prezentuje největší zlatý
poklad světa, který dokládá
bohatství a vyspělost předkolumbovské
Ameriky.
Tento zlatý poklad poprvé
opustil hranice jihoamerického kontinentu, aby byl
vystaven v Evropě a prezentoval dlouhou historii
Peru.
Mystika rituálů a uctívání
zlata jako božské esence
dělá z dávných civilizací
doslova bájné říše, které

tak jako kdysi ohromily
španělské
dobyvatele,
vzbuzují
údiv
s úctou dodnes. Pro původní obyvatele zlato nebylo znakem bohatství, jako
pro Evropany, ale symbolem
samotných
bohů.
Zhlédnout můžete tedy
mimo jiné zlaté masky,
šperky či obětní nože. Nepůjde ale jen o exponáty ve
vitrínách. Každý z návštěvníků obdrží u vstupu kartu
s příběhem skutečné, či
bájné postavy z historie
amerického kontinentu. Až
tisíc let staré originální
zlaté exponáty, které mají
ohromnou materiální i

duchovní hodnotu,
doplňuje
velká
sbírka předmětů z
Národního muzea
a
Moravského
zemského muzea.
Odjezd bude v 7.00
hod. z náměstí ve
Starém Městě a
cena zájezdu je
200,-Kč za osobu.
Cena
zahrnuje
vstupné i dopravu.
Zájemci se mohou
registrovat a zaplatit v Turistickém informačním
centru ve Starém
Městě. (red)

Plíhalovská poetika v Zábřehu
Karel Plíhal opět svým
jedinečným
způsobem
uchvacuje
publikum
v rámci nových koncertů.
Nejvíce se k nám přiblíží
svým lednovým koncertem,
který se bude konat v Kině
Retro v Zábřehu. Konkrétně se na něj můžete těšit

30. ledna. Začátek koncertu
je v 19 hodin, není určen
pro děti do 12 let a vstupné
je v předprodeji 320 Kč a
v den koncertu 360 Kč.
Rozhodně by si jej neměli
nechat fanoušci ujít, už
proto, že se tento ojedinělý
hudebník, textař a poeta

vrací na pódia po delší
koncertní pauze. Plíhala
doprovodí skvělý kytarista
Petr Fiala. Určitě je na co se
těšit. Karel Plíhal v jedné
chvíli dokáže publikum
rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil

emotivním textem písně.
Čeká na vás famózní kytarové umění, jemná a hravá
poetika, komorní atmosféra, a to vše ve formě inteligentně humorných, často
vyzrále
sebeironických
textů. (red)
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Knižní tip na leden…
Název knihy: Na Jeseníky!
Autor: Jiří Glonek
Novinkou z dílny olomoucké Vědecké knihovny je nádherná publikace Jiřího Glonka Na
Jeseníky! s podtitulem O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. V této opravdu objemné knize o více než pěti stech stranách se
dozvíme, jaký vztah měli lidé k horám od antiky po romantismus, kdy se lidé přestali
hor bát a začali v toulání po nich nacházet zalíbení. Seznáme se s počátky turistiky
v Jeseníkách, s tzv. apoštoly turismu, s dobrými dušemi hor, s jesenickými mapami a
bedekry od 17. století, s nejstaršími turistickými pomůckami, s návštěvními knihami a
s mnoha a mnoha dalšími zajímavostmi ze světa jesenických hor a turistiky.
Velmi poutavý je obsáhlý doprovodný materiál. Polovina knihy je tvořena fotografiemi,
kopiemi starých map, průvodců, kreseb či literárními ukázkami, a právě proto je kniha
velmi čtivá.
Jiří Glonek vystudoval historii na FF UP v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá především
moderními dějinami, speciálně studiem německého obyvatelstva v ČSR a nacistickou
ideologií. Zvláštní pozornost věnuje politické orientaci německého obyvatelstva, německému antifašismu a případné rezistenci skupin německého obyvatelstva vůči nacismu. (Nejedlá)

PROGRAM KINA SNĚŽNÍK – LEDEN
Sobota 11. 1. 2020 v 16.00
Velké dobrodružství Čtyřlístku (animovaná rodinná komedie ČR, 72 minut)
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u
táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet
na Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější? Vstupné 50,- Kč.

Sobota 11. 1. 2020 v 18.30
Muži v černém – Globální hrozba (akční sfi-fi komedie, 115 minut)

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém. Vstupné 65,- Kč.

Sobota 25. 1. 2020 v 16.00
V oblacích (animovaná rodinná komedie, 88 minut)

Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby
se mohl s celým hejnem bezpečně vydat do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky a výtky od ostatních. Na mořského racka je
totiž neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle
omylem připletl, získal si srdce jednoho páru a už s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl pravdu,
objevil jiné rorýse, dokonce jednu slečnu a odchází s nimi za dobrodružstvím. Rorýsi jsou akrobati oblak, rychlí, přesní, vytrvalí. Rorýsi jsou páni města. Manou se s ostatními vrhá do opojných
závodů uličkami, podél věží chrámů a loví za letu drobky ze stolů kaváren. Ve městě není nouze o
zábav ani nové kamarády. Brzy se ale objeví nebezpečí, které ohrožuje všechny, a ptáci se proti
němu musí spojit. Manou jako zástupce obou hejn pak sehraje velkou roli. Rorýsi jsou sice jeho
pravá rodina, mámu a tátu má ale navždycky mezi racky. Vstupné 50,- Kč.

Sobota 25. 1. 2020 v 18.30
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (akční krimi, 134 minut)

Když ti dva stanuli poprvé tváří v tvář ve filmu Rychle a zběsile 7, byla z toho nenávist na první
pohled. Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a zběhlý agent britské
tajné služby Deckard Shaw (Jason Statham) byli proti své vůli nakonec donuceni spolupracovat. I
proto je asi nemělo zaskočit, že dostali společnou zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné
britské agentky, která údajně přešla do nepřátelského tábora. Shaw má v téhle operaci poměrně
jasnou motivaci, protože jejich společným cílem je jeho mladší sestra Hattie (Vanessa Kirby).
Řečeno slovy klasika, všechno je jinak, což Hobbs i Shaw zjistí hned poté, co ji najdou. Hattie se
totiž na vlastní pěst pokusila zastavit jistého pana Brixtona (Idris Elba), který usiluje o vyhlazení
poloviny lidstva, a sebrala mu něco, co k tomu dost potřebuje. A protože Brixton má materiální a
překvapivě i fyzickou převahu, musí vzít Hobbs i Shaw nohy na ramena. Honička vede přes deštivý Londýn, radioaktivitou zamořené okolí Černobylu až na Hobbsovu rodnou Samou v Polynésii.
Jenže před některými lidmi se prostě utéct nedá. Vstupné 65,- Kč.
Změna programu vyhrazena
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KULTURA
PŘEHLED KULTURNÍCH A
SPORTOVNÍCH AKCÍ
V MĚSÍCI LEDNU
OD SOCIALISMU K DEMOKRACII
Místo: Vlastivědné muzeum
Šumperk
Datum: listopad – 29. leden

U příležitosti 30. výročí sametové
revoluce připravilo muzeum velkou retrospektivní výstavu, která
své návštěvníky provede obdobím
posledních dvaceti let existence
totalitního režimu s přihlédnutím
k regionálnímu vývoji.

CESTY GUSTAVA ULRICHA
Místo: Muzeum silnic Vikýřovice
Datum: prosinec – 14. březen

Výstava historických fotografií
Podesní Gustava Ulricha, majitele
bělidla v Rejhoticích, zobrazuje
dobové pohledy na cesty, silnice a
mosty z konce 19. století až 30. let
20. století. Fotografie pocházejí ze
skleněných desek, které byly nalezeny v roce 2000 v Odrách.

LADISLAV ZIBURA – 40 DNÍ
PĚŠKY DO JERUZALÉMA
Místo: Divadlo Petra Bezruče
Jeseník
Datum: 13. ledna, 19 hodin

Ladislav Zibura v létě 2014 sbalil
svůj život do 12 kg a vypravil se z
Turecka pěšky do Jeruzaléma. Bez
mapy a orientačního smyslu ušel 1
400 kilometrů, stanul pod Zdí
nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Vstupné 180,- Kč
v předprodeji.

VÁLKA ROSEOVÝCH
Místo: KD Zábřeh
Datum: 16. ledna, 19 hodin

Když se dva přestanou mít rádi,
létají šrapnely nebezpečně blízko.
Mrazivá komedie o rozvodu dokonalého manželství podle amerického románu slavného Warrena
Adlera. Hrají: Michal Dlouhý a
Kateřina Lojdová a další. Vstupné
380,- a 420,- Kč.

TEREZA MAŠKOVÁ
Místo: Velký sál KD Šumperk
Datum: 22. ledna, 19:30 hodin

Vítězka poslední řady Superstar
vtrhla na naši popovou scénu jako
hurikán. Díky jejímu mimořádnému hlasovému projevu ji mnozí
považují za nástupkyni Mariky
Gombitové nebo Věry Špinarové.
Vstupné na sezení 350 Kč v předprodeji, 450 Kč v den akce.
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PÍŠETE NÁM…

Nemohu souhlasit
Nikdy jsem si nemyslel, že
budu takto končit své psaní
do Zlatého rohu, ale nemohu jinak. Pan Matouš umístil na svém domě - obchodu
s potravinami - ze strany od
školní budovy pamětní
desku „ke cti a památce
staroměstských
rodáků“
padlých v první světové
válce. Součástí desky je i
tzv. QR kód. Tím odkazuje
na třístránkový text, který
kromě názoru na postavení
zdejších Čechů a Němců
v této válce, obsahuje i
jména padlých občanů a
historii jejich pomníku. Ten
stál na zahradě školy. Cituji
dvě informace z této poslední části: „Pomník byl ze
světlého mramoru a ze tří
stran byly tmavé žulové
desky se jmény všech padlých. Následuje popis jeho
„odstranění“ po květnu
1945 a pak čteme: „Žulové
desky byly uloženy na zahradě školy, kde byly v 70.
letech rozbity do základu
při stavbě tělocvičny.“ Považuji tyto informace za
nesprávné.
Zdejší školu znám už od
roku 1950 a vždy jsem
v zahradě viděl jen torzo
toho pomníku, tři nebo čtyři
snad tedy mramorové kvádry jeho spodní části. Od

roku 1962 jsem kolem nich
chodil denně, když jsem
začal pracovat jako zástupce ředitele ZDŠ, ale žádné
žulové desky z pomníku se
jmény padlých ani jiné jsem
nikdy nikde neviděl ani o
nich neslyšel. Ani od ředitelů školy, pan Hejl mně např.
ukazoval plány na přístavbu
školy v zahradě za školou,
musel zde tedy tento prostor znát. Ani od školníka
pana Šafáře, který bydlel v
zadní části budovy více jak
20 let a zahrada za ní mu
sloužila jako dvůr.
Mohlo to být ovšem trochu
jinak. Někdy v 60. letech se
mě ptalo několik starších
občanů, zda nevím něco o
bustě rakouského skladatele Franze Schuberta, která
byla součástí jeho pomníku
před dnešním kulturním
domem a v roce 1945 po
jeho zrušení měla být uložena na půdě školy. Byly-li
k ní takové dotazy, nelze
vyloučit, že ty tři žulové
desky z pomníku, který
navíc stál před školou, mohly být také uloženy na půdě
školy. Její přední část byla
plná školního nábytku,
hlavně pak lavic, se kterými
se manipulovalo nejčastěji.
Za nimi různé stoly, skříně a
nástěnky apod. Někde vza-

du za tím vším, kde jsem
nikdy nebyl, tyto desky i
busta dávno zapomenuté,
mohly ležet. A to až do roku
1973, kdy jsme všichni
školu museli opustit, protože ji čekala rozsáhlá generální oprava. Trvala čtyři
roky a my jsme učili v provizoriích ve čtyřech budovách na náměstí. Stavbu
prováděl OSP Šumperk a
investorem byl školský
odbor ONV Šumperk. Po
návratu tady už ten zbytek
pomníku nestál. Pokud zde
tedy ty desky byly, skončily
zřejmě při této akci.
Určitě jsme je ale nepoužili
při stavbě tělocvičny. O její
výstavbě, která začala o dva
roky později, vím také dost,
protože jsem shodou okolností byl nucen převzít zde
funkci
stavbyvedoucího.
Panu Fadrnému, techniku
zdejších Rudných dolů,
který byl iniciátorem výstavby a jednal s podnikem
RD Jeseník, se podařilo na
Radě MNV prosadit tuto
akci jen jako tzv. akci
Z. Dost funkcionářů bylo
tehdy vůbec proti stavbě a
Rada nakonec souhlasila jen
s tou podmínkou, že převezme na stavbě jednu
z hlavních funkcí – dělal
stavební dozor. Mě pře-

svědčil do té druhé funkce.
Akce Z znamenala, že část
rozpočtových prací se musela odpracovat brigádnicky zdarma. Tady, tak jako
často i jinde, to znamenalo
úpravu terénu a výstavbu
základů. Dodnes se domnívám, že jsme zde veškeré
betonářské práce dělali my
dva s pomocí několika desítek staroměstských občanůbrigádníků. Montáž haly
potom provedly RD Jeseník
a veškeré zednické práce
stavební četa zdejšího Státního statku už se svými
zaměstnanci a za úplatu.
Během betonování základů
jsem nikdy žádné desky
z pomníku padlých neviděl
a ani o nich neslyšel. Jsem
přesvědčen, že v základech
tělocvičny uloženy nejsou.
Je to už více jak 40 let a už
jsem hodně zestárl, ale
nevěřím, že bych si takovou
věc nepamatoval.
Omlouvám se všem za tento
poměrně dlouhý text. Musel jsem ale reagovat. Výstavbu tělocvičny jsme měli
na starosti my dva a na
betonování se podílela řada
zdejších občanů. Vina by tak
byla na nás všech. (Černý
Václav)

Několik redakčních poznámek k památníku…
Již ve volebním období 2010
– 2014 (starostka Ing. Vlasta
Pichová) navrhovali členové
rady J. Matouš a L. Koreš
zvážit možnost obnovit
Památník padlým z 1. světové války na původním místě
v areálu školy. Dokonce byla
zpracována krátká studie,
odhad ceny byl cca 350 tis.
Kč. K realizaci však nedošlo.
Na zastupitelstvu v březnu
2018 J. Matouš a L. Koreš
návrh zopakovali a nabídli
pomoc při realizaci. O vyjádření k návrhu byl požádán
bývalý městský kronikář a
dlouholetý ředitel školy V.
Černý. Z jeho závěru cituji:

„V roce 1925 postavili pomník němečtí občané před
německou školou padlým
vojákům, kteří většinou školu
navštěvovali – to mělo logiku. Dnes je zde jiné obyvatelstvo, žijí tu Češi, jsou to jiní
lidé bez jakékoliv vazby na
mrtvé z 1. světové války, je tu
česká škola. Obnova památníku u české školy nemá
logiku. Staroměstští občané,
kteří padli v 1. světové válce,
mají určitě nárok na vzpomínku a památník se svými
jmény. Postavme ho ale tam,
kde se na mrtvé vzpomíná,
na hřbitově“. S tímto návrhem nelze nesouhlasit.

Část hřbitova, kde je umístěna hrobka Buhlů a další
hroby německých občanů,
by si určitě zasloužila větší
opravu a při tom by se našlo
vhodné místo i pro památník. Rada města na svém
jednání v dubnu 2018 nedoporučila obnovu památníku v areálu školy a navrhla zhotovení pamětní desky
a její umístění na místním
hřbitově. Na dalším jednání
zastupitelstvo sice o památníku jednalo, ale k žádnému
závěru nedošlo. J. Matouš se
tedy rozhodl řešit situaci
sám. Zajistil výrobu pamětní
desky a umístil ji na zeď

svého
domu
(prodejna
CBA). Text pod QR kódem
na pamětní desce vychází
z dokumentu, který zpracoval L. Koreš podle podkladů
získaných ve Státním archivu v Šumperku a farní kronice. Do závěru tohoto textu
byla přidána věta: „Žulové
desky byly uloženy na zahradě školy, kde byly v 70. letech
rozbity do základů při stavbě
tělocvičny.“ Právě tato věta
vedla V. Černého k napsání
článku, který vnáší světlo do
možných spekulací nad naší
historií. (Černín, red)
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Usnesení Rady města

275. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6, sídl. Budovatelů 49 Staré Město I. N., sídl. Budovatelů, Staré Město

Usnesení z 28. Rady města Staré Město ze dne
25. 11. 2019

276. Rada města schvaluje rozpočtovou změnu č. 14.

263. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje nemovitostí - pozemku p. č. st. 647,
pozemku p.č.st. 1023, pozemku p.č. 2224/73 vše v k.ú.
Staré Město pod Králickým Sněžníkem
264. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města
schválit záměr prodeje výše jmenované části pozemku p. č.
19/4 v. ú. Chrastice
265. Rada města schvaluje záměr pronájmu místnosti v
přízemí budovy č. 4 v areálu bývalých kasáren ve Starém
Městě

277. Rada města schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 12. 12. 2019 v 17.00 hod. v KD Staré Město.
Rada města bere na vědomí:
- informaci EKO-KOM, a.s., o množství odpadů z obalů a
výši získané odměny od EKO-KOM, a.s. (61 034 Kč) za
období 1. 7. – 30. 9. 2019
- žádost J. M. o přidělení bytu s tím, že žádost bude zapsána
do seznamu žadatelů o byt
- žádost R. G. o přidělení bytu s tím, že žádost bude zapsána do seznamu žadatelů o byt

266. Rada města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace
Charity Zábřeh k spolufinancování služeb podpory a péče
občanům našeho města ve výši 1 000 Kč

- Výroční zprávu školy za 2018 – 2019. Elektronickou verzi
lze nalézt na webu školy www.zzsm.cz

267. Rada města nemá námitek k umístění stacionárních
zdrojů znečištění (povrchová těžba, vrtací a trhací práce,
zemní stroje, drtící technologie, doprava) – dobývací prostor Vrbno I - Konstantin na pozemcích p.č. 186/1 a 229/4
v k.ú. Velké Vrbno

Usnesení z 29. rady města Staré Město konané
dne 09. 12. 2019

268. Rada města schvaluje finanční dar ve výši 19 800 Kč
pro TJ Baník Staré Město na zimní přípravu mládežnických
mužstev oddílu TJ Baník Staré Město

279. Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout p.č. 143/2 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem

269. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Stanislavem Markem, Svobodova 149, 790 55 Vidnava a městem
Staré Město na zpracování projektové dokumentace na
veřejné osvětlení s názvem „Staré Město, Kunčice – rekonstrukce veřejného osvětlení“ a pověřuje starostu podpisem
výše uvedené smlouvy

280. Rada města schvaluje pronájem řopíku (bunkru) na
parc.č. 1029 za cenu 100,-- Kč měsíčně J.P., bytem Šumperk

270. Rada města schvaluje čtvrtek jako neúřední den pro
veřejnost. Důvodem opatření je zajištění odpovídající
kvality výkonu přenesené i samostatné působnosti zaměstnanci zařazenými do MěÚ, nutnost účasti na pravidelném vzdělávání úředníků ÚSC a také požadavky kladenými
zejména na archivní a spisovou službu. (požadavky občanů
mohou být řešeny individuálně po dohodě s konkrétním
zaměstnancem MěÚ).

278. Rada města schvaluje nákup ekologických sáčků na
exkrementy psů

281. Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení VB – služebnosti a právu provést stavbu na dotčené
pozemky k položení kabeláže Kunčice – střed, DTS, NNv,
NNk.a pověřuje starostu města podpisem
282. Rada města schvaluje otevírací dobu TIC o vánočních
svátcích 2019 a na nový rok 2020 dle předloženého návrhu
283. Rada města ukládá starostovi zajistit svolání schůzky
s projektanty SURPMO do 16. 1. 2020
284. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 15 a 16

271. Rada města schvaluje Podmínky pro poskytování
grantů a dotací na činnost zájmových a sportovních organizací a spolků z rozpočtu města na rok 2020 s tím, že
bude svolána schůzka se zástupci organizací a spolků

285. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 25, sídl. Budovatelů 400, Staré Město Davidu Klemešovi.

272. Rada města schvaluje zákaz umísťování psů z jiných
měst a obcí do záchytného kotce ve Starém Městě

Z jednání zastupitelstva města č. 11 ze dne 12.
prosince 2019

273. Rada města, v souladu s doporučením právníků, doporučuje zastupitelstvu města schválit variantu C pro
postup při neplnění Smlouvy o dílo fy GEOMIN s.r.o.
274. Rada města schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č.
50890079 o poskytování služeb v oblasti životního prostředí - SUEZ Využití zdrojů a.s.(svoz komunálního odpadu separovaných, nebezpečných a objemných odpadů,
odběr odpadů a druhotných surovin, odstranění odpadů) a
pověřuje starostu podpisem výše jmenované přílohy

Zastupitelstvo města
Jednání se zúčastnilo čtrnáct zastupitelů a deset občanů.
Schválený program po doplnění měl celkem 27 bodů, celé
jednání trvalo více než tři hodiny. Ne všichni občané však
vydrželi až do konce jednání.
Kromě majetkoprávních záležitostí, kterých bylo celkem
osmnáct (záměry prodejů, prodeje a směny pozemků), byl
projednán a po krátké diskusi schválen rozpočet města na
rok 2020 (předjednán byl na pracovní schůzce zastupitelů). Zastupitelstvo schválilo rozpočet na straně výdajů ve
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výši 68 mil. Kč a příjmů ve výši 55 mil. Kč, rozdíl ve výši 13
mil. Kč jsou dotace a zůstatek z roku 2019.
Pro rok 2020 počítá město mimo jiné s těmito akcemi:
-

zateplení bytových domů č.p. 356 a 357
v Jesenické ulici
pokračování prací na vodních zdrojích v místních
částech Chrastice, Stříbrnice, Nová Seninka a Kunčice (vrty, vodojemy)
lesopark – je zpracován projekt, realizace za
předpokladu získání dotace
základní škola – dokončení akce „Novostavba učeben pro klíčové kompetence v ZŠ Staré Město“
areál Krupá – studie, projekt, podklady pro
územní řízení, realizace po roce 2020
komunikace v sídlišti 1. máje – je zpracován projekt, realizace za předpokladu získání dotace.

Dále byly zastupitelům předloženy ke schválení návrhy
Obecně závazných vyhlášek (OZV) týkající se místních
poplatků za svoz odpadů, za užívání veřejného prostranství, poplatku z pobytu a poplatku ze psů. U prvních dvou
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poplatků se rozvinula delší diskuse, zbývající dva prošly
bez připomínek. Všechny poplatky byly schváleny a budou
platit od 1. ledna 2020. Více informací k těmto poplatkům
je v samostatném článku.
Současně byla zrušena OZV č. 1/2000 týkající se trvalého
označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů (více informací ve zpravodaji ZR č. 10 a 12).
S platností od 1. 1. 2020 zastupitelstvo zrušilo Zásady pro
prodej bytových a nebytových prostor ze dne 24. 8. 2007
včetně Dodatku č. 1 ze dne 25. 10 2007 (Prodej bytu
oprávněnému nájemci za cenu 30 % znaleckého posudku
za stanovených podmínek).
Zastupitelstvo schválilo zvýšení nájemného v městských
bytech (mimo staré zástavby v sídlišti Budovatelů) na
částku 35 Kč/m2 (zvýšení o 5,- Kč/ m2) s platností od 1. 4.
2020.
Usnesení z jednání zastupitelstva je na webových stránkách města a na úřední desce u radnice. Zápis z jednání
zastupitelstva je uložen u starosty města.

Malé ohlédnutí za rokem 2019
Tento rok byl ve znamení
velké stavby „oprava komunikace Hanušovice –
Staré Město – odbočka do
Stříbrnic“. Tato stavba je
financována
z krajského
rozpočtu a investorem je
Olomoucký kraj. S touto
stavbou bylo hodně problémů
–
hlavně
s objízdnými trasami. Byli i
takoví, že si mysleli „město
přece může nařídit,“ aby
byly objížďky podle požadavků občanů. Nakonec ale
máme novou cestu a mnozí
nám ji závidí. V roce 2020
budou pokračovat práce
na úseku od kapličky na
Květné po odbočku do
Stříbrnic. V této části se
bude silnice rozšiřovat a
ukončení je plánované na
podzim. Na jaře začne
stavba mostu u „trubičkárny“ a oprava mostu
před odbočením do Kunčic. Na Květné u „trubičkárny“ a na odbočení do
Stříbrnic budou autobusové zastávky.
V roce 2019 jsme oslavili
400 let naší radnice. Dočkala se nového kabátu a
na podzim nových schodů.

Před radnicí máme nový
chodník z žulových kostek.
Největší akcí byla kotelna
v ZŠ, která vytápí mateřskou školku, školu a panelové domy na sídlišti Budovatelů. V kotelně máme
dva nové kotle. V panelácích byly instalovány velkoobjemové nádrže na
teplou vodu, které mohou
být vyhřívány z ústředního
topení nebo elektřinou.
Toto je pojistka, když udeří
větší mrazy. Ohřev teplé
vody se přepne na elektřinu a bude dostatek energie
na vytápění. Odpojili jsme
skautskou klubovnu od
„dálkového“ topení a instalovali kotel (automat) na
uhlí. Vytápění provozuje
Staroměstská provozní.
Na sídlišti 1. máje VHZ
provedla přepojení vodovodů na nový vodovodní
řad.
V kině máme nová okna.
Pokračovali jsme na úpravách v kulturním domě.
Nové schodiště u hlavního
vchodu a úpravy v části
přístupu do kotelny a
zadnímu vchodu jsou provedeny terénní úpravy a

nové schodiště. Dokončovací práce budou na jaře.
Pro špatné klimatické
podmínky byla stavba
přerušena, ale je zkolaudována.

Zadali jsme vypracovat
studii na zastavění a nabídneme zájemcům o postavení
svého
domku
k odkoupení nových parcel.

Na podzim jsme začali
s demolicí šaten ve škole.
Byla tím zahájena stavba
nových učeben a dílen.
Předtím jsme ale zhotovili
nový vchod do tělocvičny,
protože stavba bude dokončena na podzim r.
2020. Na stavbě se do zimy
stihly postavit základy a
vyzdít přízemí. Práce nám
zase přerušila zima. Celá
stavba bude dokončena na
podzim 2020.

Zpracovává se projekt na
VO (veřejné osvětlení)
v Kunčicích, kde bude ČEZ
provádět uložení rozvodu
elektřiny do země, a tím
zmizí sloupy. Proto budeme v součinnosti při pokládce elektrických kabelů
budovat nové veřejné
osvětlení.

V tělocvičně se můžeme
pochlubit novou horolezeckou stěnou. Velký dík
patří manželům Škrottovým, ale také sponzorům.
Vyzkoušeli jsme výměnu
kanalizačních vpustí na
dešťovou vodu u kostela,
v ulici Horní a na sídlišti
Budovatelů. Tyto byly
v havarijním stavu, pokud
se výměna osvědčí, budeme pokračovat na dalších.
Zakoupili jsme areál rekreačního střediska Krupá.

Podali jsme žádost o dotaci
na lesopark, který chceme
vybudovat za MEMENTO
MORI.
Pro zásobování kvalitní
pitnou vodou v místních
částech Starého Města
jsme zhotovili čtyři vrty.
Požádali jsme o dotaci a
dostali 80% z celkových
nákladů. V letošním roce
budeme pokračovat ve
vystrojení vrtů a postavení
vodojemů.
To by bylo asi všechno. Co
nás čeká v roce 2020, napíšeme příště. (starosta Jiří
Kamp)
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Poradenské centrum Rozcestník
Bez dluhů a v důstojném bydlení na Hanušovicku
Společnost Podané ruce o.p.s.
www.podaneruce.cz
Možná i vy patříte mezi lidi, kteří se zadlužili nebo mají
velký problém vystačit s penězi. Nemusí vám hned hrozit
osobní bankrot, ale žijete kvůli splátkám od výplaty k
výplatě. Kde peníze mizí a jak se zbavit problémů s nimi?
Potřebujete konzultovat současné bydlení, případně nalézt řešení s problémem, který se bydlením souvisí?
Společnost Podané ruce o.p.s. rozšířila své působení o
komplexní nabídku poradenských služeb a aktuální informační servis v oblasti řešení finančních rizik, ale i
aktivity zaměřené na jejich předcházení v rámci projektu
s názvem: Poradenské centrum Rozcestník, pod registračním číslem: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010496.
Všechny naše služby poskytujeme bezplatně, s pochopením a profesionalitou.
Jsme schopni zpracovat spolu s klientem soupis všech
jeho dluhů a zprostředkovat kontakt s věřiteli za účelem
nastavení vhodného splátkového kalendáře. U klientů, u
kterých to jejich finanční situace dovoluje, a jsou schopni
splnit podmínky vstupu do insolvence, jsme schopni vypracovat návrh na oddlužení v návaznosti na dokumentaci k finanční/dluhové situaci klienta. Nabízíme i možnost
doprovodu a podpory při jednání se soudem, úřady nebo
jinou institucí. Klienta provázíme celým procesem oddlužení, v případě ztráty bydlení poskytujeme následnou
podporou pro nalezení nového.

V rámci řešení problematiky
bydlení pracujeme nejen
s klienty, kteří jsou bez přístřeší, ale i s těmi, kteří jsou
ztrátou bydlení ohroženi
anebo žijí v nevyhovujících
podmínkách. Nenabízíme
ubytování, ale podporu při
hledání toho nového s využitím stávajících zdrojů, případně pomoci s hledáním nových možností.
Kontaktní údaje
Zájemci, kteří chtějí řešit svoji nelehkou finanční či bytovou situaci, nás mohou navštívit na adrese: Hlavní 136,
788 33 Hanušovice, v prostorách NZDM Hanušovice, a to
v pondělí a středu a pátek. Od 7. 1. 2020 každé úterý ve
Starém Městě, v prostorách radnice, nám. Osvobození
166, 788 32 Staré Město. A každý čtvrtek budeme v Zábřehu, Postřelmovská 465/1a, v prostorách NZDM Zábřeh. Provozní doba pro veřejnost vždy od 9.00 hod do
14.00 hod. Polední přestávka: 12:00 – 12:30.
Pro podrobnější informace a dohodnutí osobní schůzky,
prosím, kontaktujte naši odbornou poradkyni Ludmilu
Zouharovou, tel.: +420 733 759 737, e-mail: zouharova@podaneruce.cz

Studenti univerzity třetího věku ukončili
semestr
Fakt, že se univerzitní
vzdělávání celoživotního
typu stalo ve Starém Městě
populární, dosvědčuje i
skutečnost, že podzimní
semestr dokončilo 14
studentů z řad místních
obyvatel. O další vzdělávání v důchodovém věku
mají zájem především
ženy, ale naštěstí přibývá
už i mužů, kteří využívají
příležitosti studovat virtuální univerzitu třetího
věku ve Starém Městě. Ta
dává možnost lidem v
takto odlehlých místech
rozšiřovat své znalosti
v různých oblastech moderních i klasických věd.

Studenti zakončili letos
podzimní semestr poslední prosincovou
přednáškou v rámci
předmětu Dějiny oděvní kultury I. Předvánoční přednáška byla
již tradičně spojena i se
společně stráveným
neformálním odpolednem. V lednu zahájí
studenti letní semestr,
ve kterém se rozhodli
pro pokračování kurzu
z historie lidského
odívání. Ve stejné době
zakončí studium promocí jedna studentka,
zatímco v květnu pak bude
opět promovat větší část
účastníků. V případě, že

máte zájem se stát i vy
studentem univerzity
třetího věku a rozšiřovat si
obzory, kontaktujte koor-

dinátorku Alenu Windovou (red)
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Změny v místních poplatcích od 1. ledna 2020
Od 1. ledna 2020 vstupují
v platnost nové obecně
závazné vyhlášky Města
Staré Město o místních
poplatcích za provoz systému
shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále
jen „za odpady“), ze psů,
z pobytu a za užívání veřejného prostranství. Tyto
vyhlášky schválilo zastupitelstvo města na svém
zasedání den 12. prosince
2019.
Změny předpisů navazují
na změnu zákona č.
565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. U všech
poplatků je nově vymezen
pojem „fyzická osoba přihlášená v obci“. Toto označení zahrnuje osoby přihlášené k trvalému pobytu
dle zákona o evidenci
obyvatel a také cizince,
kterým byl povolen trvalý
pobyt, pobývají na území
ČR přechodně déle než 3
měsíce, jsou žadateli o
mezinárodní
ochranu
(azyl), nebo jim byla udělena. U místního poplatku
za odpady je zvýšena roční
sazba poplatku ze stávají-

cích 500,- Kč na 550,- Kč za
poplatníka. Poplatek je
možno uhradit buď jednorázově, nebo ve dvou stejných splátkách 2 x 275,- Kč
se splatností do 31. října a
do 30. září 2019. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci a fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, v němž
není přihlášená žádná
fyzická osoba. Změny jsou
také u místního poplatku
ze psů, který je splatný do
31. března 2019. Již nebude rozdílná sazba za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele. Za psa,
jehož držitel je přihlášený
ve Starém Městě, činí poplatek 300,- Kč v rodinném
domě, 500,- Kč v bytovém
domě s více než 2 byty. Za
psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let, přihlášená ve Starém Městě, činí
poplatek
200,Kč.
V místních částech Starého
Města (Chrastice, Hynčice,
Kunčice, Stříbrnice, Nová
Seninka, Malé a Velké
Vrbno) platí tyto sazby: za
psa, jehož držitel je přihlášený v rodinném či byto-

vém domě 200,- Kč, za psa,
jehož držitelem je osoba
starší 65 let 100,- Kč. Od
poplatku je osvobozen
např. držitel psa, který
vlastní průkaz ZTP nebo
ZTP/P. S poplatkem za psa
doposud souviselo také
čipování psů, které je od 1.
ledna 2020 již zákonnou
povinností. Od nového
roku město už nehradí
majitelům psů čipování
psa, obecně závazná vyhláška upravující tuto
problematiku, byla zrušena. Dosavadní místní poplatky za rekreační pobyt a
z ubytovací kapacity byly
k 31. prosince 2019 zrušeny a od 1. ledna 2020 je
nahrazuje jeden nový
místní poplatek z pobytu.
Předmětem poplatku je
úplatný pobyt maximálně
šedesáti po sobě jdoucích
kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele ubytování. Nezáleží na tom,
v jakém ubytovacím zařízení je ubytování poskytováno, zda jde o rodinný
dům, chatu k individuální
rekreaci, hotel, penzion,
stan apod. Sazba činí 20,Kč za osobu a den (první
den pobytu se nepočítá).

Poplatníkem je osoba,
který není v obci přihlášená a plátcem je poskytovatel úplatného pobytu,
který je povinen vybrat
poplatek od poplatníka a
odvést jej správci poplatku
do vyhláškou stanoveného
data splatnosti. Toto je
pouze
stručný
výtah
z vyhlášek. U každého
poplatku je stanovená
ohlašovací
povinnost,
nárok na osvobození, odpovědnost za zaplacení
poplatku atd. Všechny
vyhlášky najdete na internetových stránkách města www.mu-staremesto.cz.
Bližší informace k místním
poplatkům vám poskytne
kancelář MěÚ pokladna –
místní poplatky, Jitka Urbanová
Pešková,
tel.:
583 285 996,
email: poplatky@mustaremesto.cz.
Prosíme
všechny, kteří chtějí uhradit místní poplatky bezhotovostním převodem na
účet
města
číslo:
154232461, kód banky
0300, aby se na těchto
kontaktech nejprve informovali na variabilní symbol platby. Děkujeme!
(Pešková Urbanová)

INZERCE

KLIMATIZACE
Konzultace, zaměření, cenová
kalkulace zdarma.
Chladí, topí, odvlhčuje, čistí
vzduch.
Při zájmu volejte
776 856 641

Opravy chladniček, mrazniček, el. sporáků,
bojlerů, aku kamen u Vás doma.
Prodej nových chladniček,
sporáků a bojlerů. Jejich zapojení a předvedení.
Kabát Jan
B. Němcové 595, Jeseník
Mobil: 606 420 133
E-mail: kabat-opravy@volny.cz
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ZAJÍMAVOSTI

Vánoční stromek
Od kuriozity k symbolu Vánoc
Máte doma ještě vánoční
stromeček? Možná vám
připadá, že jdeme se
stromeček po funusu, ale
než za Vánocemi definitivně zavřeme dveře,
pojďme si je trošku prodloužit zajímavým povídáním o nejtypičtějším
symbolu Vánoc. Bez vánočního stromku si dnes
těžko dovedeme představit oslavy vánočních svátků. Propojení Vánoc a
ozdobeného
stromku,
propojení městských i
venkovských domácností
s lesy a přírodou se zdá
být tradicí ukotvenou
hluboko v šerém dávnověku. Avšak není tomu
tak. Zdobení vánočních
stromků je zvyk relativně
mladý, sahající nejdále do
16. století. Cílené pěstování vánočních stromků je
tak jedním z vůbec nejmladších odvětví lesního
hospodářství.
O štědrovečerní půlnoci
roku 1812 připravil pro
své hosty ředitel Stavovského divadla v Praze Jan
Karel Liebich překvapení.
Po jinak vcelku běžném
průběhu večera je na
svém zámečku Šilboch v
pražské Libni přivedl do
potemnělé místnosti, ve
které stál ozdobený jehličnatý strom – patrně
jedle – a pod ním byly
rozloženy dárky. Německý
protestant Liebich tak do
českých zemí teprve před
dvěma sty lety uvedl jako
kratochvilnou kuriozitu
měšťanský zvyk, který
dnes považujeme za neodmyslitelný a „tradiční"
symbol Vánoc.
Pro nejrůznější zvyky a
tradice, které nemají původ ve skutečně pradávném chování našich předků, používají dnešní humanitní a sociální vědy

pojem „vymyšlená tradice". U nás je typickým
příkladem
vymyšlené
tradice „tradiční" způsob
slavení Vánoc se stromečkem, cukrovím, smaženým
kaprem a bramborovým
salátem. Věc ještě kolem
roku 1900 neobvyklá a
pro řadu obyvatel venkova až nepřijatelná.
V českých zemích zůstalo
výše zmíněné Liebichovo
vánoční překvapení na
dlouhou dobu osamoceno
a až novinová zpráva z
roku 1843 dokládá větší
rozšíření
vánočních
stromků a obchod s nimi v
Praze. Teprve od 60. let
19. století se zdobení
stromků rozšiřuje do
příměstských oblastí a na
venkov, jehož obyvatelé
do této doby jednoznačně
upřednostňovali jiné formy vánoční výzdoby –
především stavění jesliček
(betlémů). Městská novota v podobě vánočního
stromku však na venkově
poměrně rychle zdomácněla, a to ze dvou hlavních
důvodů. Jednak v českých
zemích, stejně jako jinde v
Evropě, v 19. století obecně docházelo k rychlé
akceptaci městského životního stylu vesničany,
jednak bylo zdobení stromu – i když do té doby
úplně neznámé – blízké
jiným zvykům a prastarým tradicím. Vánoční
strom byl a je sice čistě
estetický prvek, ale zároveň vykazoval určité podobnosti se zdobením
venkovských obydlí větvemi listnatých i jehličnatých stromů v rámci prosperitní magie (štěstí,
chvojka), s výročními
obyčeji (stavění tzv. májů)
nebo tradicemi křesťanskými (svěcení „palmových" ratolestí na Veliko-

noce). Směšování těchto
původních tradic s novým
měšťanským
zvykem
zdobení stromku pak
dokonce vedlo k některým
až bizarním praktikám,
jako
bylo
zavěšování
stromků ze stropu špičkou
dolů, jejich zapichování a
zdobení na hnojištích
apod. Nejpozději po druhé
světové válce však i u nás
došlo k až absolutní unifikaci ve způsobech zdobení
a výběru stromků.
Od dob prvních dokladů
až hluboko do 20. století
pocházely vánoční stromky z volné přírody a nemáme žádné jednoznačné
doklady o tom, že by byly
záměrně pěstovány. V
době před vznikem moderního lesnictví (16.–18.
století) se nad jejich původem nikdo patrně ani
nezamýšlel a teprve 19.
století přineslo vlastníkům lesů možnost zpeněžit de facto odpad z výchovných zásahů. Problémem ovšem byly již tehdy
existující vysoké estetické
nároky na stromky, a tak
kromě kusů z prořezávek
byly z porostů nezřídka
vybírány – ke škodě lesního hospodaření – i velmi
kvalitní jedinci. A nedosti
na tom, rychlé šíření zvyku zdobení stromku přinášelo i problémy s krádežemi, které muselo již v
roce 1903 řešit České
místodržitelství vydáním
předpisu
regulujícího
prodej stromků. Skutečné
zmasovění poptávky po
stromcích ve 20. století
konečně vedlo k zavedení
jejich plantážního pěstování. V Německu a Skandinávii již ve 20. letech 20.
století, u nás o několik
desetiletí později, přičemž
ve skutečně velké míře se
u nás vánoční stromky

začaly plantážně pěstovat
až po roce 1990.
Co se týče druhového
sortimentu
vánočních
stromků, tak ve starším
období převládala u nás i
jinde v Evropě jednoznačně jedle bělokorá, později,
v době úbytku jedlí z evropských lesů, střídaná
hlavně smrkem a v českých zemích – což je v
evropském kontextu velká
zvláštnost – i borovicí.
Rostoucí obliba vánočních
stromků a jejich nedostupnost daná např. obtížnou možností transportu stromků do velkých
měst nebo nedostatkem
vhodných stromků v subtropických či kriticky
odlesněných
oblastech
zapříčinila již na konci 19.
století první snahy o nahrazení živých stromků
jejich
napodobeninami.
První „umělé" stromky se
vyráběly ze dřeva, peří,
zvířecích chlupů, proutí a
dalších přírodních materiálů, zvláště podařené
napodobeniny zhotovovaly firmy zabývající se
výrobou kartáčů a košťat.
Jednalo se ve své době o
poměrně exkluzivní až
kuriózní zboží, určené
výhradně městským zákazníkům.
Vylepšení a zlevnění technologií zpracování PVC
započala v 80. letech 20.
století éra masivní expanze již skutečně umělých
vánočních stromků. Jejich
roční výroba dnes dosahuje až několika stovek milionů kusů a v některých
zemích – zejména v USA –
plastové stromky používá
i výrazně více než 50 %
domácností. S obrovským
náskokem je dnes největším producentem umělých
vánočních stromků Čína, z
evropských zemí pak
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Polsko. Hlavním a velmi
účinným marketingovým
argumentem při šíření
umělých
vánočních
stromků byla vedle „bezúdržbovosti" a jednoduché manipulace hlavně
možnost jejich opakovaného použití, a tedy údajná ekologičnost.
Množství
nezávislých
vědeckých studií z posledních let však ukazuje
úplně odlišný obrázek.
Umělé vánoční stromky se
jeví jako extrémně obtížně
recyklovatelné,
jejich
životnost je obecně nízká
a zákazníci mají tendenci
je vyměňovat ve velmi
krátkých cyklech. Environmentální dopady jejich
výroby, transportu a následné likvidace jsou přitom dramatické, u prů-

měrně velkých plastových
stromků aktuálně dosahují až ke 30 kg ekvivalentu
CO2 na jeden stromek.
Naproti tomu živé, lokálně
plantážně
pěstované
stromky prodávané jako
řezané i při započtení
produkce CO2 při všech
myslitelných souvisejících
operacích
neznamenají
environmentální zátěž ani
2 kg ekvivalentu CO2 na
jeden stromek. Zátěž u
stromků získávaných jako
vedlejší produkt výchovy
porostů je samozřejmě
ještě menší, úplně minimální je pak u opakovaně
použitelných
živých
stromků v květináčích.
Jednoduchým srovnáním
těchto údajů můžeme
dospět k závěru, že umělý
stromek se stává ekolo-

gičtějším až při opakovaném používání po dobu 15
a více let, což ale reálně
téměř nikdy nenastává.
Preference živých vánočních stromků by měla
patřit k ekologicky zodpovědnému chování dnešních spotřebitelů, uvědomme si například, že
jen v ČR se ročně sice
prodá cca 1,3 milionu
stromků, avšak nikoliv
zanedbatelná část domácností stále používá stromky plastové. Nelze však
zároveň zapomínat na to,
že environmentální stopa
živých stromků dramaticky roste s délkou jejich
přepravy. V současnosti i
v ČR tolik populární dovoz
rádoby
„exkluzivních"
vánočních
stromků,
zejména jedlí kavkazských

10
ze vzdálených skandinávských plantáží, již za ekologicky optimální označit
nelze, což si bohužel zákazníci vůbec neuvědomují. Je přitom zjevné, že
rozumně a udržitelně
prováděné pěstování a
používání živých vánočních stromků je činností
pozitivně ovlivňující vodní
režim
krajiny
či
sekvestraci uhlíku. A poptávku po stromcích lze
považovat za vysokou a
stabilní či rostoucí ve
velmi dlouhém horizontu,
neboť ačkoliv je zdobení
vánočních stromků zvykem velice mladým, s
jistotou přetrvá ještě po
staletí. (Časopis Lesnická
práce 12/2019, PhDr. Jiří
Woitsch, Ph.D., red)

LEDNOVÉ VAŘENÍ

Gratinovaný pórek se sýrem a smetanou
Máme po Vánocích a od sladkostí bychom si opět mohli odskočit k zelenině, která nám v zimním období
dodá dostatek vitamínů a zdraví prospěšných látek. Jedním ze zázraků přírody i v těchto měsících je
v našich končinách pórek. Ale nepředstavujte si jej syrový jako součást ne právě nápadité oblohy
k hlavnímu jídlu. Pórek je ingredience, kterou ozvláštníte běžná jídla, ale můžete jej použít i jako hlavní
surovinu. Je zásobárnou vitaminů C, E a beta-karotenu a jeho výhodou je, že jej můžete nechat v záhoně
i v mrazech, a tak je k dispozici čerstvý i v zimě.
Ingredience (4–6 porcí): 2 velké pórky, 4 velké brambory typu B, 3 stroužky česneku, 150 ml smetany, sůl a pepř, 20 g
másla, 100 g anglické slaniny, 150 g strouhaného sýra
Postup (70 minut): Pórek očistěte a překrájejte na válečky. Brambory nakrájejte na slabé plátky a smíchejte je s prolisovaným česnekem, smetanou, solí a pepřem. Zapékací mísu vymažte máslem. Na dno a na boky naskládejte plátky brambor.
Pak přidejte pórek a zalijte smetanou, která zbyla v míse po bramborách.
Vložte do trouby předehřáté na 150 °C a pečte 30 minut. Na povrch nasypte kostičky slaniny a strouhaný sýr. Zvyšte teplotu na 190 °C a pečte ještě 15 až 20 minut, až bude povrch zlatavý. (red, maminka.cz) Dobrou chuť!

INZERCE
PRODÁM

NABÍZÍME

stahovací vodítko dlouhé 5 m +
2 obojky.

zprostředkování nákupu satelitního zboží. Montáže,
rozvody, servis DVB-S satelitních sestav a pozemního
Terrestrialního DVB-T vysílání. Doladění stávajících
parabol. Naladění nových programů a poradenství.

Nutno vidět.
Ing. Karel Volčík, Zemědělská
115, Staré Město.

Specializované fórum zabývající se satelitní problematikou naleznete na www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
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SPOLEČNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VZPOMÍNKA

V lednu oslaví svá významná životní
jubilea:

Dne 1. ledna 2020 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka,
pana ANTONÍNA BRATINY.

Emílie Donéová
Margita Fireková
Marie Fraňková
Jan Michalčák

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Marie Olbrichová

VZPOMÍNKA

Josef Pešek

Dne 19. ledna 2020 vzpomeneme 25. výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka
pana MIROSLAVA BERGMANNA.

Anna Sittová
Františka Vogelová
Gratulujeme a přejeme zdraví do dalších
let!

Marie Falharová

Úmrtí

S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami a rodina
Bergmannových.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Marie Haramiová
Jan Valášek

VZPOMÍNKA

Informace o úpravě úředních hodin
Městského úřadu pro veřejnost
s účinností od 1. ledna 2020

Dne 30. ledna 2020 vzpomeneme 20. výročí, kdy nás opustil náš
tatínek, dědeček, pradědeček
pan BOHUSLAV PLACHÝ

Městský úřad bude pro veřejnost uzavřen
vždy ve čtvrtek. Požadavky občanů mohou být
řešeny individuálně po dohodě s konkrétním
pracovníkem.
Důvodem opatření je zajištění odpovídající
kvality výkonu přenesené i samostatné
působnosti zaměstnanci zařazenými do
MěÚ, nutnost účasti na pravidelném vzdělávání úředníků ÚSC a také požadavky
kladenými zejména na archivní a spisovou
službu.
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 - 12:00
Úterý
8:00 - 12:00
Středa
8:00 - 12:00
neúřední den
Čtvrtek
Pátek
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00
13:00 - 17:00
13:00 - 15:00

Kontakty na zaměstnance MěÚ:
583 239 283 - starosta města
583 285 035 - tajemník MěÚ
583 285 996 - místní poplatky, pokladna
583 239 383 – účetní, matrika
583 236 222 – evidence obyvatel, volby
583 285 036 – podatelna, dotace

Stále vzpomínají děti s rodinami.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Komise pro zdravotní a sociální péči pod záštitou Charity Šumperk
pořádá Tříkrálovou sbírku 2020.
Skupinky Tří králů budou koledovat průběžně ve dnech 1. až 12. ledna 2020.
Koledníci vás poprosí o příspěvek na charitní činnost, napíší vám
svěcenou křídou nápis na dveře K+M+B+2020 a předají balený cukřík
jako symbolický dáreček. Jedna pokladnička bude umístěná
v turistickém informačním centru.
Závěrečné setkání s koledníky se uskuteční v neděli 12. ledna od 9.30
hodin při mši svaté v kostele sv. Anny Staré Město.
Na částce nezáleží, protože každá koruna pomáhá! Děkujeme
všem dárcům!
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ŠKOLA

Rodiče dětem
Konec roku je ve znamení
vánočních večírků a besídek. Vánoční besídka v
mateřské škole ve třídě
Šnečků tentokrát probíhala
ovšem trochu jinak. Roli
vystupujících totiž převzali
od dětí jejich rodiče. Ti se
rozhodli překonat vlastní
ostych a nervozitu z prken,

která znamenají svět, a
připravili si pro své potomky pohádkové představení.
Napsali a nazkoušeli si
Popletenou Zlatovlásku, ve
které měly svou roli všechny pohádkové postavy a
hrdinové, které mají děti
rády. A tak si ve dvacetiminutovém představení užili

děti své rodiče v rolích
Supermana, Batmana, Elsy,
Olafa, Prasátka Peppy a
mnoha dalších. Hlavní role
Škyťáka se zhostila třídní
učitelka Libuše Šímová a
zvuk a osvětlení zajistil
Hubert Kouřil. Ve hře si
zahrálo 14 rodičů, a přestože se stihli sejít pouze na

dvou předchozích zkouškách, své publikum si rozhodně získali. Atmosféra
odpoledne byla pro děti
doplněna rozdáváním dárků – nejen dětem, ale i rodičům – a následným vánočním občerstvením. (red)

Robotický den
Ve čtvrtek 6. prosince proběhl ve škole robotický den. Týmy žáků 8.
a 9. ročníku sestavovaly vlastního robota a sami jej naprogramovaly. Na závěr proběhlo hodnocení designu a provedení a na závodní
dráze se pak změřily síly. Letošními vítězkami jsou děvčata z 9.
ročníku, která nás budou reprezentovat v okresním kole v Šumperku. Poděkování patří SPŠ Šumperk za zapůjčení stavebnic. (Šikula)

Ples školy 2020
Druhý únorový pátek roku
2020 pořádá staroměstská
škola tradiční společenský
večer. Ten nastávající bude
ve
znamení
drobných
změn. Ve spolupráci se
sdružením rodičů a přátel
školy bylo rozhodnuto, že
ples 2020 bude určen pou-

ze pro dospělé, tj. osoby
starší 18 let (ve sporných
případech bude vyžadován
doklad totožnosti). Škola
během roku pořádá pro
děti velké množství aktivit.
Školní ples je ojedinělá
akce určená pouze pro
dospělé, kam děti nebudou

mít přístup. V minulých
letech se totiž ukázalo, že
někteří
rodiče
nejsou
schopni svým nezletilým
ratolestem stanovit rozumnou dobu pobytu na
akci pro dospělé. Není pak
v silách organizátorů hlídat

Jazykové projektové dny
V rámci jazykových projektových dnů, které proběhly mezi 18. a 29.
listopadem, navštívili naši školu tři lektoři anglického a německého
jazyka - Valerie (Kalifornie), Cameron (Venezuela) a Lea (Rakousko).
Cílem projektu bylo umožnit žákům konverzovat přímo s rodilými mluvčími a pozitivně je motivovat k výuce cizích jazyků. Projektu se zúčastnily všechny třídy s povinnou výukou angličtiny a němčiny, jedno dopoledne navštívil Cameron i mateřskou školu. Zapojení do projektu bylo
velkou zkušeností nejen z hlediska jazykového, ale i kulturního. Lektoři
připravili spoustu zábavných aktivit, žáci se dozvěděli zajímavé informace o kultuře a tradicích daných zemí. (Suchomelová)
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zejména pitný režim náctiletých.
Věříme, že školní ples bude
opět úspěšný a zveme
širokou veřejnost. Část
výtěžku plesu je vždy určena našim dětem a žákům.

